המותג האמריקאי הבינלאומי הוותיק ביותר
בענף מוצרי החשמל הביתיים ( 110שנים!),
חתום על אלפי פטנטים המשרתים אותנו לאורך
השנים ומצטיין בפיתוח ויצור של מקררים,
מקפיאים ,מכונות כביסה ,מייבשי כביסה ועוד...
לפרטים נוספים:
WWW.GOLAN-WESTLINE.CO.IL

WR 336 SS
מקרר  4דלתות ברוחב  120ס"מ ,עם מקפיא תחתון
גימור נירוסטה מוברשת ,ללא טביעת אצבעות
ניתן להתקנה בקו ארונות (קו אפס/מישור נגרות)
מערכת קירור  NO FROSTחדשנית מלאה ()TYPE T
שתי מערכות אוורור למניעת זליגת ריחות
נפח ברוטו 640 :ליטר
נפח נטו תאי קירור 450 :ליטר
נפח נטו תאי הקפאה 170 :ליטר
אפשרות למצב שבת בתוספת תשלום
תאורה  LEDהיקפית בחלל הפנימי של תאי הקירור
אפשרות ליצרן קרח בתוספת תשלום
ניתן לציפוי במבחר צבעים בתוספת תשלום
ניתן להוסיף גריל עליון בתוספת תשלום (גובה נישה )2.02
מידות נישה:
מידות:
גובה 190 :ס"מ (ללא גריל)
גובה 187 :ס"מ
רוחב 124 :ס"מ
רוחב 120 :ס"מ
עומק 64 :ס"מ
עומק (כולל דלת) 62 :ס"מ

WR 526 SS
מקרר בקו  4דלתות מפואר
גימור נירוסטה מוברשת ,ללא טביעת אצבעות
 ,NO FROSTמלא
דירוג אנרגיה B
נפח ברוטו 577 :ליטר
נפח נטו המקרר 363 :ליטר
נפח נטו המקפיא 163 :ליטר
תא הקפאה תחתון  MULTI-ZONEהמאפשר להפוך את המקפיא למקרר ולהיפך
לוח בקרה אלקטרוני בחזית לחיווי ולשימוש ידידותי
מגירת צינון ' '0מעלות בטריקה שקטה  +שתי מגירות לירקות/
פירות עם בקרת לחות/אוויר
תאורת לד פנימית
מידות:
גובה 184.5 :ס"מ
רוחב 90.5 :ס"מ
עומק גוף 66.5 :ס"מ
עומק דלת 8 :ס"מ

WR 532 SS
מקרר עם מקפיא עליון עם שיטת קירור חדשנית
גימור נירוסטה מוברשת ,ללא טביעות אצבעות
 ,NO FROSTמלא
דירוג אנרגטי B
נפח ברוטו 522 :ליטר
נפח נטו 510 :ליטר
אזור לטריות מירבית ב 0-מעלות
אפשרות להיפוך כיוון פתיחת הדלתות
אפשרות למצב שבת בתוספת תשלום
מידות:
גובה 181.8 :ס"מ
רוחב 81 :ס"מ
עומק (כולל דלת) 72 :ס"מ

WR 571 SS
מקרר מקפיא תחתון
גימור נירוסטה מוברשת ,ללא טביעות אצבעות
 ,NO FROSTמלא
דירוג אנרגיה B
נפח ברוטו 582 :ליטר
נפח נטו 571 :ליטר
 :MULTI FLOWמערכת אוורור וריענון בשני התאים
הפשרה אוטומטית
מגירת צינון '  '0מעלות לשמירה אופטימלית על איכות המזון
אפשרות למצב שבת בתוספת תשלום
אפשרות להיפוך כיוון פתיחת דלתות
מידות:
גובה 186 :ס"מ
רוחב 84 :ס"מ
עומק (כולל דלת) 75 :ס"מ

XXL
מקרר דלת ליד דלת ()SBS

גימור נירוסטה מוברשת ,ללא טביעות אצבעות
תוצרת ארה"ב
שתי היחידות מותקנות ע"י קיט חיבור וגריל נירוסטה (עליון ותחתון)
נפח נטו מקרר 519 :ליטר
נפח ברוטו מקרר 527 :ליטר
נפח נטו מקפיא 504 :ליטר
נפח ברוטו מקפיא 525 :ליטר
 ,NO FROSTמלא
 :PURE AIR ULTRA FILTERמסנן חכם לשמירת אוויר רענן
תאורה  LEDהיקפית בחלל הפנימי של המקרר והמקפיא
מערכת בקרה אלקטרונית ידידותית למשתמש
מצב שבת מהדרין  STAR-Kמואשר הלכתית
יצרן קרח בעלויות נפרדות
ניתן לצפות במגוון צבעים בתוספת תשלום
מידות:
מידות נישה:
גובה 201 :ס"מ כולל גריל
גובה 187 :ס"מ
רוחב 170.6 :ס"מ
רוחב 164 :ס"מ (ללא קיט)
עומק 64 :ס"מ
עומק 64 :ס"מ

אולם התצוגה
רחוב אריה שנקר  ,13הרצליה פיתוח
קובי ,מנהל אולם התצוגה050-3201036 :
גל ,מנהל מותג  SMEGישראל050-3564553 :
יורם ,מנהל מותג  FALMECישראל054-9825406 :
עמי ,מנהל מכירות050-2527357 :
מילה ,מנהלת קשרי אדריכלים054-5533455 :
חנות עודפים ותצוגות
רחוב אימבר  7קרית אריה פתח תקוה
אור 050-2578674
WWW.GOLAN-WESTLINE.CO.IL | WWW.SMEG.CO.IL | WWW.FALMEC-ISRAEL.com

